
Безкоштовні онлайн платформи для самоосвіти 

✅ Prometheus 

https://prometheus.org.ua 

Українська платформа масових відкритих онлайн курсів, яка дає можливість 

переглядати безкоштовні навчальні курси. 

Для державних службовців актуальними будуть курси: 

▪️ Управління персоналом на державній службі 

▪️Децентралізація в Україні – теорія та практика 

▪️Взаємодія органів державної влади з громадськістю 

▪️Основи державної політики 

▪️Антикорупційні програми органів влади 

▪️Ефективний бюджетний процес в органах місцевого самоврядування 

▪️Публічні закупівлі 

 

✅ ВУМ online, Відкритий Університет Майдану 

https://vumonline.ua/ 

Для безкоштовного навчання на платформі представлено більше 30 тем. 

Державним службовцям варто звернути увагу на наступні курси: 

▪️ Громадськість та влада: дієві механізми впливу. Про можливості залучення 

громадян до процесів вироблення політики. 

▪️Боротьба з корупцією в державних закупівлях 

▪️Фінансове обґрунтування управлінських рішень 

▪️Особиста ефективність 

▪️Управління змінами 

▪️Стратегічне мислення 

▪️Лідерство 

Лекції читають провідні викладачі бізнес-шкіл, громадянського сектору, 

практики з бізнесу та соціальної сфери, а тому онлайн-курси пов’язані з такими 

напрямами як персональний розвиток, реалізація потенціалу, підприємництво, 

формування відкритого суспільства в Україні. 

 

✅ EdEra (Education Era) 

https://www.ed-era.com/ 

Український освітній проект, мета якого — зробити освіту в Україні якісною, 

доступною та наявною у глобальному освітньому контексті. 

▪️Публічні консультації 

▪️Бюджетний процес. Основи 

▪️Ефективні комунікації для освітніх управлінців 

▪️Угода про асоціацію Україна-ЄС 

▪️Європейський механізм захисту прав людини 

▪️Лайфхаки з української мови 

https://www.facebook.com/prometheusmooc/?__xts__%5B0%5D=68.ARB1hdW_TBlhPSRk1ZClTCfDczt2Fv2V_IQGnTwwoE5dddZPz4FrcdeVpzUNrwevW90PgEVEZVIzU9f3wLf0Xk29rHoEqhZ-ZU_LLo6mt3xQQq2LOh_Dz6ONReTWYbKsoilF5X4UoZn5Kyq-fn8pebuQmET6GsOIfLJXykgj7WfWJgiAJ3MemKJnJN5rgCgyZG1P-9U8HGqUwv-BwQ-chXITWMtU4KB-G3V4rsFBr7Vwv0gxJR9GPLX-hK-mXtzOy3lFK6_WPmTvcTG8J_Dwd2fap8wWi3AWxyMHYTaYK97S05512bJbT-Ajthc1ufm--echdnpHu0witxvu6IDsz9M&__xts__%5B1%5D=68.ARD_mUxFQd542KdaIOVemkA5vk7YQB2N4ElprBxES7LGWt5V_pS8K84aG4fLgscTJhrA2Eyzu6CXcP5tY6lfQ1vaHKfhinLfNoR6TYFYXpQBdiSoo8GMoDKwYbEUNLl0tb5tl8lYYxbcyWkDhnf2aOrnTD_VEp4UV8kV_D9IMrOLDNLi4n5KEbqQgMGE1OaylPZj76D1TU0cBo1TfeDj19BGwwCkUuC7-1p5C0S2XTONx-UYhe2s-EZwrPCdcxXcoFjZrjXAKw7XKNOx2FJ6n6cZ4KmygTPXXSSyRYiFVB56A-yZJ7MjBEyyeJ28jsUIafk-q1mLhnMlsp3b3ANzSrU&__tn__=K-R&eid=ARB_XtV6h2jyhNjeomY-uhImNAgNIuPiuDYAQfIaoK-j9WeBjmXfcKVuLdJJsD1yuNu4n007t2thJMnh&fref=mentions
https://prometheus.org.ua/?fbclid=IwAR2EmfzdFWJDHS9LBlwGQojm11OkaCnqGsXuVtrNakI7VkNWFaFlQc7DBLA
https://www.facebook.com/vum.org.ua/?__xts__%5B0%5D=68.ARB1hdW_TBlhPSRk1ZClTCfDczt2Fv2V_IQGnTwwoE5dddZPz4FrcdeVpzUNrwevW90PgEVEZVIzU9f3wLf0Xk29rHoEqhZ-ZU_LLo6mt3xQQq2LOh_Dz6ONReTWYbKsoilF5X4UoZn5Kyq-fn8pebuQmET6GsOIfLJXykgj7WfWJgiAJ3MemKJnJN5rgCgyZG1P-9U8HGqUwv-BwQ-chXITWMtU4KB-G3V4rsFBr7Vwv0gxJR9GPLX-hK-mXtzOy3lFK6_WPmTvcTG8J_Dwd2fap8wWi3AWxyMHYTaYK97S05512bJbT-Ajthc1ufm--echdnpHu0witxvu6IDsz9M&__xts__%5B1%5D=68.ARD_mUxFQd542KdaIOVemkA5vk7YQB2N4ElprBxES7LGWt5V_pS8K84aG4fLgscTJhrA2Eyzu6CXcP5tY6lfQ1vaHKfhinLfNoR6TYFYXpQBdiSoo8GMoDKwYbEUNLl0tb5tl8lYYxbcyWkDhnf2aOrnTD_VEp4UV8kV_D9IMrOLDNLi4n5KEbqQgMGE1OaylPZj76D1TU0cBo1TfeDj19BGwwCkUuC7-1p5C0S2XTONx-UYhe2s-EZwrPCdcxXcoFjZrjXAKw7XKNOx2FJ6n6cZ4KmygTPXXSSyRYiFVB56A-yZJ7MjBEyyeJ28jsUIafk-q1mLhnMlsp3b3ANzSrU&__tn__=K-R&eid=ARCEJQyZXIUCs0L4kQlB2NCrDtiNOqVVEIZHu9FfPzSv5b8GluiZSEAPoxX9PcIExD5RuhgcSlaa6zvV&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fvumonline.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR334METdwY443Caz6Byo_ARx94iE4Vc5g8ehPw8f35GzopTf9u9CPMLFxc&h=AT2Fu_8UeB1q0Ay2DTbI1OUw4TYo6QBdGVkIBXuok9dg8ITOwT1BJWuoxYR-3o7ZR7JEx7Hg7ZZEdObwbu27YwaVRRnUabpQJDfHJsFQF-loUuPVadayEwIqldP_PNUvILky43himehaxb4s3dePAgEDmVS3NPhUMOAFI9SQo3u0UYYlaNvEj5MCNkBSq9x-KAY2jD_t8B70r7PL6lUEZZDRg1dxwsFrc7nv-cmu8m_JpZdn_x2IgP2pn91WY13GJiAf-dz1cB4yXwUqrrvtfBpmAmuS4jsP24Rc6wMNOUeKFTn6vexBA_rjkFhVteHRudfY13bhjx11uGAYciFGu1RMu7cn0aWFfCITOTQqIBLFseR0eWNXb1O6kDFrGI4nJh919-dYd_NXilnBuSkhFHfFshK1mtt_esJSLG7l4-tCPAXQEWifmHHPlejc4obDuw_KeDmw0WZ2Qhem30DgyFPLZ4utR8kub-Hf6SvXoGKLLzKoQBG-JpErfXixSkuOWuN_-wqzPJRsbpmVR9WPHjSMm1TaP1d_K-6MFymeoz1EpocxS89s2Zm3ocrUI_t00YdjI_wUgfn6YUOrHhrZVR_nEBhHWKvFuCflGXCL6DVxDox0tzDg4gFWeVPgX4T1
https://www.facebook.com/EdEraUa/?__xts__%5B0%5D=68.ARB1hdW_TBlhPSRk1ZClTCfDczt2Fv2V_IQGnTwwoE5dddZPz4FrcdeVpzUNrwevW90PgEVEZVIzU9f3wLf0Xk29rHoEqhZ-ZU_LLo6mt3xQQq2LOh_Dz6ONReTWYbKsoilF5X4UoZn5Kyq-fn8pebuQmET6GsOIfLJXykgj7WfWJgiAJ3MemKJnJN5rgCgyZG1P-9U8HGqUwv-BwQ-chXITWMtU4KB-G3V4rsFBr7Vwv0gxJR9GPLX-hK-mXtzOy3lFK6_WPmTvcTG8J_Dwd2fap8wWi3AWxyMHYTaYK97S05512bJbT-Ajthc1ufm--echdnpHu0witxvu6IDsz9M&__xts__%5B1%5D=68.ARD_mUxFQd542KdaIOVemkA5vk7YQB2N4ElprBxES7LGWt5V_pS8K84aG4fLgscTJhrA2Eyzu6CXcP5tY6lfQ1vaHKfhinLfNoR6TYFYXpQBdiSoo8GMoDKwYbEUNLl0tb5tl8lYYxbcyWkDhnf2aOrnTD_VEp4UV8kV_D9IMrOLDNLi4n5KEbqQgMGE1OaylPZj76D1TU0cBo1TfeDj19BGwwCkUuC7-1p5C0S2XTONx-UYhe2s-EZwrPCdcxXcoFjZrjXAKw7XKNOx2FJ6n6cZ4KmygTPXXSSyRYiFVB56A-yZJ7MjBEyyeJ28jsUIafk-q1mLhnMlsp3b3ANzSrU&__tn__=K-R&eid=ARBe54D3KFcsG3P8CLBxSqY20c89SlZGHoDhhJfx8Q8ba1ocF2PxOx4Qns3MzZ15Rd-vzycysVav6fDe&fref=mentions
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ed-era.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR3ponUowQbhXF4JJgR1LEiyAoIU79DX0rFEjunnMyeUikgU_536t3P_MtI&h=AT0qidNQjjGqW_KHOxQicjm8bWTETmivN6YMaMGfcmCMZzzmm_StaOVDv1qhCwFkKIqR-Unt6wfittyDL3sBOVgBmBMVc9IErOlTosZdDjlS58PXIGYRHWKK3z5suPqa1Hn-wgOTdgFW3JA4QOpaQZV1NIx9sPtS78SjWcurIEoKYGZMYl0tArrYw4AP8U3o-hzPj9yjWXRYpoCLIwLpOZp3JCZpHw24GHxMaBxWJp1XDb7eahflBrpq6yOdS6ZEnNzOr1WMadaU7Dg5V751TiCAMjmrmLZ17KAfjqhX05MMBkVgMbFMe3djM6B3p5iWoD37xL6TywIaQfwy-hR5_UrQosfTdDQAIljS14gNnRJwuPeK1QiWKzb1qJo6xkgkKdUNIjdVlnTIk72SuVQsy0oFIlC4NvcZDs9jmmMjtbdpb9NvA0fHTj-M4KO60Vos8NpIg2nfblmYLVH-wPcLBUJ3aNoBn1UB5aeNX7Itt-GHoHH_dYto-81To4TDNnq3cpjqpXmMyDt2ARYsbMaeDIdaz0ZBk5Z_gPJs2qlPNJk_zrnzZJIVPWZGDEqlbak7C6syNKPYZsMGZj76HfGS5LzJcqTjcWF7YQAeh3PszurbsAHHT2dYcY22pug5XWzS


 

Освітній Хаб міста Києва   

https://eduhub.in.ua 

Цікаві та надзвичайно корисні курси, спрямовані на розвиток soft skills: 

▪️Управління людьми і проектами 

▪️Емоційний інтелект 

▪️Персональна ефективність 

▪️Школа HR та інші 

 

 

✅ Coursera 

https://ru.coursera.org 

Американський освітній проект, заснований професорами Сенфордського 

університету. 

На порталі можна знайти безкоштовні онлайн курси від провідних 

американських університетів за різними напрямами: державне управління та 

суспільство, інформаційні технології, особистий розвиток, вивчення мов тощо. 

Відеолекції читаються англійською мовою, але більшість з них 

супроводжуються субтитрами українською (або іншими мовами). 

 

✅ ЕdX 

https://www.edx.org 

Інтернет платформа масових відкритих інтерактивних курсів, заснована 

Массачусетським технологічним інститутом і Гарвардським університетом, на 

якій можна прослухати такі інтерактивні курси: 

▪️Державна політика як державна стратегія 

▪️Інструменти для академічного залучення до публічної політики 

▪️Аналіз політики з використанням перерваних часових рядів 

▪️Ґендер. Чому це має значення 

▪️Цифрова безпека та права людини 

▪️Основи щастя на роботі 

▪️Робота в командах: практичний посібник 

 

✅ Український проєкт з безкоштовного вивчення англійської мови від 

Асоціації інноваційної та цифрової освіти та Академії навичок 

LINGVA SKILLS 

https://lingva.ua/ 

 

За результатами проходження вищезазначених онлайн курсів є можливість 

отримати сертифікат. 

 

https://eduhub.in.ua/?fbclid=IwAR2dpQTfQco6rWJ8We2zb3Qk8UDIiQQQVTo8ODCclg4IJcTr_hkaRKmrzT8
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fru.coursera.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR2BoVvjKe3F9HUHHry_6tXjqTczoFd-zHLr_O4jFEXcEZ_VmXVbiaYXj2Y&h=AT2EzymDKsKRkyLPn89yJRXTaHFqn8z_Jc3x8rK_3dGYphEGp6g61MlVkoySpDUUeXW_Yc7tIfGQiMOZfqMj80eReMcp57EYRNTh2LlfPocVRo9w34rjv2x3LrPW_sQrq0HvtnXriXR-Wevn26e0XRlu9Ykfzx3AZNZ3omo80OmKLDTeXwCrHvrjAYcjm7gWkeDEH0zNyjQP16SOChhvLzG7wbCoXF0YMVSo_9EpUgZ2dd8YY5Nhc-1bbEUaU0P8G_EjSbFixUl9OlA5B0DOXFCR_tD2l8qWeacR6bWCT06aOtfwdQVgUbLz8qYVrg-5uw3W5FM6maNkLoZ_gmehFLDqJp8x2bIpnaSoXFiphdyXNr_GkGF71kFkLskR_298z6lWSw0mD207lRLunqfkOeo90iTTLOKIBOEcvaJeneb12nebAz6IZW6LV1puHf9mr2wWAe7IfKwvasXI151QOUWUmjrRv1mpQ8Zean89tNlgX5QzdhASgM4Sbmn_22s0sKoq2QDwCmXMiyyhzQpZ2tEn3pG7-4Z56B9MkehAQLiUOsAtTN11Gocus3GhwAbo49jscndXwJ6p3dyMeX8RMhnhO6XEAMYGrl6duiJRU5AfyR61ZET_klsTdPYqKoMK
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.edx.org%2F%3Ffbclid%3DIwAR3UnqZedTT-jWxGgBsDJC84Os4Yw_ZjTrrw1TDTNB9bL-2i4KEyVsrtlhc&h=AT2Qf55VrM2BQYlkvE6Raw_B5yJDiYSLn0E6QY-tnSdcJpm4qHGja4QZr_vME_MsbqXAPUoV-LXwGqAQI6Y6dDFT3uel7YflOXDj6RBsXqMSt2GrVheKEQcPPRefAIfuSi3qK-BUT-adBFrCAAOT6xBd7wUA1gmZm8BWYaK7ixAFlUO0nVwJFGulMikXL3q_QzGkHjNYz0pFtqOo1vPtELBJXv7Lzp2XDBpWd_GRGnEYlL32j6M7jPuvM45Dwu05wXKY8lAYOJOHmjmwO0szPl73eTQVTOk4rTRoAAfYcng8kGNZS4UgrUMAAaOfsf0_MJ0VGhkatO1Zlod69fIHfOVV9WlWNeaoJVOsOBMiyL_wPMYhNcaDsImZNem_LWZcYEPAkL5J2-4fCGrliQqnPfpTMTer_hHUHOZm_CDnwaPx4cHyrYCvZ8jmusUq1jKZ7WDJ_0tR0sjoGNV6ACsd_TF2XjiOMTMz2fUX3DT_NhZhnJgFVJAV9zySyIC5BMepmEKj9r0MiycOjTT0yPiYW-Z45wcYKsN30bUzwhGQAIQI9nIFx-GL9NzTWTFeJMkgVozRoyjqDA89IMbs437qmjwGwkKe908QTzADmLhszK_4S9Y2sUDbJ9rj1IAaCGM5
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flingva.ua%2F%3Ffbclid%3DIwAR1fg1pqSuFcI3KtwJbPryiYClVYO0VWfCIp0TMhpxpGnZPrJ3TV9icQEDM&h=AT1QHmOBjboIFwfDFcE-plyL_arM6hIbscKA4Uhe0SaeBVzSA-4i68diqqvdZuXGtot7BsCmNNX38eh00pYmFOblhC3zH-6GAr-4OBxSFCgC4GeuIaGA0wQpzc6PgThfOB6REFUznamS5-qkX8IoVEI975JdMKXRSp6kZPpAiZQQ3FzSRwvBmGx7fjqFM36dkycxIyE7HB-BUkL-YQMHdeNjQjJKLf0pBEVacTNwuqVAGRsfu8fkYXBeZJ8nYjkaRCDNRbvCLIUzaomd5XeeBjJArT85zJm68vgbUUt7g1t3vKCDeoL80MEiy-KIrQYq9GG6ahln97cPZAOOUiafTKX2Vw2ad6ECOtUeDzD9vEi2YVHOjOnDz311NBESSEk9EOCNUpujHhlxdKqvNfzolT6wT0URV6X-0q_B6VUTHWu2iWOBdfGGfrMIWbd6Fv8GwEvWN1o_cSca1WiQLJNziAv0U75uMShiEQzH-o9AbDQh-Ehyttknu3nOgVMxU2-UAETpz0SadS8II4No-6I8uRje5kxeY2wAAefysHro3Y9INnyzaR4efLxip1ZB-LANXSjFTnOFTK91OgiY8HyXQ9535FQ1Va07lJp0PZE5XyLVtFcaefSM2bnR3gZSSi6e

